
Juf Erna aan het woord….. 

Aan de ouders/verzorgers, 

Op 5 juli is mijn afscheid na vele jaren 

onderwijs. Het wordt een bijzondere en 

prachtige dag die ik samen met mijn man, 

kinderen, schoondochters, schoonzoon 

en 4 kleinkinderen mag bijwonen. Een 

dag waar ik met heel veel plezier, met 

een lach en een traan op terug ga kijken. 

In 1972 ben ik begonnen als leerkracht in 

Renkum en na de zorg voor onze 

kinderen ben ik in Leusden gaan werken 

en tot slot op de Breede Hei waar ik het 

langst ben geweest. 

Als ik naar al die jaren terug kijk zijn de 

kleuters weinig veranderd. Ze zijn wijzer 

geworden, weten meer door het 

voorlezen, reizen en vooral de 

multimedia. Kleuters zijn echter nog net 

zo onbevangen en spontaan als vroeger. 

Ze hebben veiligheid nodig om zich te 

kunnen ontwikkelen en willen graag door 

jou gezien worden. Het is ook belangrijk 

dat je ziet wat een kind van jou nodig 

heeft. Dit was ook de reden voor de 

keuze destijds voor het jonge kind. 

Ook in 1972 waren we al druk met 

seriëren, reken en taalbegrippen. 

Spelend leren met natuurlijk tussendoor 

een opdracht van de juf. Leren 

samenspelen en te delen, van elkaar 

leren door te kijken en het na te doen. 

Ook nieuwe dingen durven te ontdekken 

en niet bang zijn om fouten te maken. 

Hierbij waren stimulans en complimenten 

krijgen van de juf belangrijk! Na het 

werken lekker bewegen, buiten of tijdens 

de gym- en spellessen. Niet te vergeten 

alle kringmomenten waar diverse 

leeronderdelen aan bod kwamen. 

Ouderbetrokkenheid vond ik altijd 

belangrijk. Op mijn eerste school 

maakten we met de ouders de Sint 

cadeautjes. Dat was bikkelen na een 

schooldag  tot ’s avonds laat zagen, 

timmeren, schilderen, en naaien. Wat 
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was dat gezellig om samen iets voor de kinderen te maken! 

Ik vond het belangrijk dat ouders mee konden kijken in de klas doordat ze een groepje kinderen 

hielpen met een activiteit. Zo konden ze zien wat kinderen tijdens een kring deden, hoe ze van 

het kiesbord konden kiezen en vooral om te zien dat activiteiten op de ontwikkeling van de 

kinderen waren afgestemd. Ook het helpen met feesten, met Sint dikwijls naar een voorstelling 

van de kinderen kijken, de techniekmiddagen en niet te vergeten de uitjes naar het bos, boerderij 

en de High Tea’s. Ik kijk met veel plezier terug naar deze fijne tijd! Dankjewel klassenouders en 

ouders voor jullie hulp en gezelligheid! 

Wat heb ik al die jaren genoten  Saai? 

Nee nooit, ieder jaar was weer anders. Andere kinderen, andere leerbehoeften. Ieder jaar weer 

nieuwe uitdagingen. Dat maakte het vak zo mooi. Ik heb het al die jaren met heel veel plezier en 

liefde gedaan. 

Helaas heb ik het laatste halve jaar met mijn groep door gezondheidsproblemen niet kunnen 

afmaken en afronden. Dat vond ik heel moeilijk. Mijn man en ik gaan na de reeks bestralingen  

hopelijk genieten van ons pensioen en van onze kleinkinderen. Dankjewel collega’s, lieve 

kinderen en ouders voor de ontzettend fijne tijd. Wat zal ik jullie allemaal missen! Tot slot wens ik 

iedereen een hele fijne zomervakantie om daarna weer te starten in een prachtig schoolgebouw! 

Met vriendelijke groeten, 

Erna. 

 

 

 



 

























 

 

 

 



Even bijpraten….. 

 

 
 

Afscheid 

Vandaag nemen we afscheid van een onderwijsicoon, juf Erna! Erna startte in 1972 op een 

kleuterschool in Renkum. Lagere school en kleuterschool waren toen nog twee aparte begrippen. 

In 1985 werden lagere school en kleuterschool samen de basisschool. 

Toen Erna in 1997 op katholieke basisschool de Breede Hei begon was de Breede Hei nog een 

kleine school. De school werd snel groter omdat de school in een groeiwijk stond. 

Erna had altijd een enorme inzet en betrokkenheid voor de kinderen en de school. Ze stond open 

voor ieder kind en ging voor ieder kind. Ze is voor veel kinderen en ouders belangrijk geweest in 

hun leven.  

Helaas is het laatste jaar niet gegaan zoals ze zelf wilde . Daarom zetten we Erna vandaag in het 

zonnetje, een zon met warme stralen van alle kinderen, ouders en collega’s! 

Lieve Erna, dank je wel voor alle jaren inzet op de Breede Hei! Het gaat je goed. 

 

Personeel 

Hanneke hoopt weer te kunnen starten begin volgend schooljaar. Shirley Menssink zal haar in 

september volledig ondersteunen. Mocht Hanneke nog niet kunnen starten aan het begin van 

volgend schooljaar zal Shirley de groep doen. 

Femke (student groep ½ b) heeft haar diploma als onderwijsassistent gehaald en zal verder gaan 

met de PABO. Ze zal de eerste helft van volgend schooljaar een dag stage lopen in groep 3. 

 

Onderwijskundig verdiepen we continu ons onderwijs. Door het werken met leerteams die 

inhoudelijk medeverantwoordelijk zijn voor hun vakgebied geven we vorm aan teamleren. Van en 

met elkaar leren versterkt ons onderwijs. Meerdere leerkrachten doen een studie of hebben een 

studie gedaan om nog beter bij te kunnen dragen aan goed onderwijs op De Breede Hei.  

Sandra Schiermann heeft vorige week haar diploma specialist leerproblemen gehaald. 

Mirjam van den Hul heeft het afgelopen schooljaar haar diploma taal/leesspecialist gehaald. 

Lisanne Marcus heeft haar diploma IB gehaald. Tijdens deze opleiding zijn verschillende thema’s 

aanbod gekomen zoals; goed reken- en taalonderwijs, zelfmanagement, gedrags- en 

leerproblemen en passend onderwijs.  

 

Namens team de Breede Hei  

Carmita Poldervaart 



Jarige Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging pakt uit met herhaling kinderconcert 

 

Afgelopen 14 april, in het Amersfoortse Kindermuziekweekend, vond in Fluor een 

succesvol kinderconcert plaats: Muziek is van Iedereen. Met muziek en medewerking van 

Jeroen Schipper. 

Vanwege dit succes komt er een extra uitvoering tijdens het concertweekend van 13 en 14 

juli, waarin de Koninklijke haar 130-ste verjaardag met heel Amersfoort wil vieren. 

 

Heb je het kinderconcert op 14 april gemist? Geen nood! Er is nog een kans om Jeroen Schipper 

(winnaar Willem Wilminkprijs 2019, voor het beste kinderlied) te zien optreden met de K.A.M.V.!  

Op zondagmiddag 14 juli a.s., om 13.30 uur, geeft de jarige K.A.M.V. een concert op het Lieve 

Vrouwekerkhof. Dat concert begint met een onderdeel voor kinderen: Muziek is van Iedereen! 

Daarbij zullen de Harmonie, het Studieorkest én een  Belgisch gastorkest samen met Jeroen 

Schipper alle liedjes uit het eerdere programma nogmaals ten gehore brengen. Juf Elna dirigeert 

tijdens dit kinderconcert het grote orkest. Van De Breede Hei mogen Anissa en Sienna uit groep 

7 hun solo’s weer zingen.  

Het concert vindt plaats in een muziektent die daar speciaal voor wordt neergezet op het plein. 

Zaterdagavond is daar voor “de grote mensen” al een mooi Promsconcert te beluisteren met heel 

diverse muziekstijlen. Zondagmiddag is dan in eerste instantie voor de kinderen, waarna het 

Promsconcert in iets afgeslankte vorm ook nog een keer zal worden gespeeld. Bij het 

Promsconcert zal juf Elna in het orkest spelen op fagot én op piano. Ook juf Yfke speelt dan mee, 

op dwarsfluit. Sommigen zullen haar nog kennen als stagiaire op De Breede Hei en als invaljuf.  

Het mooie is: je kunt hier gewoon naar toe, hoeft geen kaarten te kopen of te reserveren! Zorg 

wel dat je een beetje op tijd bent, want de mooiste plekjes zijn natuurlijk wel het snelst bezet.. 

Zien we je op 14 juli? Jeroen Schipper zorgt ervoor dat iedereen lekker kan meezingen met liedjes 

die inmiddels op veel scholen al bekend zijn. Denk aan Opa en Oma, Vrij en niet te vergeten 

Banaan.. 

 

Zo kan de Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging echt zeggen: we vieren het concert met 

héél Amersfoort! 



Zomerfeest! 

Hebben jullie hem al gezien? De uitnodiging voor een spetterend feest om het schooljaar op de 

Breede Hei gezellig samen met je ouders en/of verzorgers af te sluiten. Op 12 juli om 14.00 uur 

wordt het feest geopend door onze Leerlingenraad. Daarna zwaaien we groep 8 uit en geven zij 

ons nog een sneakpreview uit de musical! En dan schalt de muziek van DJ Jean-Paul over het 

plein….  

Op het plein is van alles te doen. Natuurlijk wordt de Super Soaker Arena na het succes van vorig 

jaar opnieuw geopend en hebben we ons best gedaan voor iedereen wat leuks te organiseren. 

Wij zorgen voor iets lekkers. Dus kom en laat je verrassen! Enneh….. vergeet je eigen 

supersoaker niet mee te nemen en zorg dat je haar goed zit ;-)! 

 

 

Elke dag horen gemiddeld 3 families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms 

levensbedreigende ziekte heeft. Make-A-Wish Nederland wil al deze kinderen in de leeftijd van 3 

tot 18 jaar een positieve boost meegeven. Dit doen ze door samen met mensen zoals jij hun 

allerliefste wens te laten uitkomen.  

Stempelkaart 

Wij laten graag wensen uitkomen! Daarom willen we graag samen met jullie een mooi bedrag 

inzamelen voor deze prachtige stichting. U helpt toch ook mee?  

Tijdens het feest krijgen alle kinderen een stempelkaart van Make A Wish. Op de achterkant staat 

een QR-code. Na het scannen van de code opent een betaalomgeving waarna geld kan worden 

overgemaakt. We zijn blij met elk bedrag, van klein tot groot! 

Ook hopen we op spontane acties van de kinderen: een heitje-voor-een-karweitje, een car-wash-

service, een veiling of het verzamelen van *statiegeldflessen die kunnen worden ingeleverd bij 

de Jumbo of Albert Heijn.  

*We mogen de statiegeldbonnen van de Jumbo en de Albert Heijn, beiden 

op Emiclaer, inzamelen op school en later inleveren in ruil voor een bedrag 

voor Make-A-Wish. In de hal op school staat een box voor donaties 

(statiegeldbonnen, maar hier mag ook gewoon geld in worden 

gedaan). Deze box is natuurlijk ook aanwezig tijdens het feest ;-) 

We maken er een fantastische middag van met elkaar! 

Vond u het feest leuk, maar heeft u goede ideeën voor volgend jaar? We zoeken nog versterking 

voor de Ouderraad. Stuur een bericht naar ordebreedehei@kpoa.nl of schuif een keer aan tijdens 

onze vergadering.  

Er is ook een mooie actiepagina aangemaakt op de site van Make-A-Wish, het goede doel voor 
het eindfeest. 

 

https://makeawishnederland.org/actie/1322/basisschool-de-breede-hei-steunt-make-a-

wish-nederland 
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Vanuit de MR  

 

Het huidige schooljaar loopt richting het einde en ook de laatste MR vergadering heeft plaatsgevonden. 

Enkele ouders hebben de MR gevraagd om aandacht te besteden aan discipline en orde op school. Door 

de schoolleiding is dit opgepakt en met een aantal ouders en docenten is er overleg geweest. Hierbij zijn 

wederzijdse verwachtingen uitgesproken; wat mag school verwachten van ouders en wat verwachten 

ouders van school. Voor komend jaar blijft dit een onderwerp dat onder de aandacht blijft.  

 

De pauzeregeling van de docenten blijft moeilijk in te vullen. In de praktijk komt het erop neer dat de 

docenten over de gehele dag geen of een zeer korte pauze hebben. Pleinwacht en vragen van leerlingen 

en/of ouders nemen de geplande pauzes grotendeels in beslag. Bij veel scholen is met het toepassen van 

het continue-rooster de pauze van de docenten in het nauw gekomen. Het voorstel in het 

werkverdelingsplan is om twee pauzes van 20 minuten te plannen, waarbij minimaal één pauze ook echt 

als pauze wordt ingevuld. De totale pauze per dag is hiermee korter dan de eisen uit de cao wat 

gecompenseerd wordt door na schooltijd met alle docenten een kwartier gezamenlijk pauze te houden. 

Voor de ouders betekent dit, dat pas na dat kwartier met de docent (af)gesproken kan worden. Binnen het 

docententeam is nog geen unanimiteit over deze invulling.  Voorgesteld is om de uitvoering na een paar 

maanden te evalueren.    

 

De MR wenst iedereen alvast een hele fijne vakantie. Wanneer de nieuwe vergaderdata van de MR 

bekend zijn komen deze in de Kattenbel. Vragen of opmerkingen mogen altijd naar de MR leden of mail 

naar mrdebreedehei@KPOA.nl 

 

Namens de MR, Guido Visser 
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Kom eens een kijkje nemen met je kids bij 

Bakkie Kroost: 

Iedere woensdag tussen 8:30 tot 10:15 uur. 

Je kunt hier samen spelen met je kid(s),  

koffie drinken, ervaringen delen en tips 

uitwisselen. 

Speelgoed is aanwezig en koffie en thee staan 

klaar, gratis en vrijblijvend.  

Leuk als je komt binnenlopen! 

 

Komende extra activiteiten (toegang is gratis): 

Wo. 26 juni vanaf ca 9:30 uur zijn SKA en Partou Kinderopvang aanwezig voor vragen en 

informatie over peuterscholen, kinderopvang en BSO. 

 

Zaterdag 13 juli tussen 10 en 14 uur is er een Tweedehands Boekenmarkt.  

Kom gerust even langs voor kinderboeken of een boek voor jezelf.  

Leuk voor de vakantie! 2e kinderboek is gratis! 

 

Wo. 24 juli (zomervakantie) tussen 9:30 en 11:00 uur is het mogelijk om samen met je kids op 

een canvasdoek te schilderen. Ook oudere broertjes en zusjes zijn welkom. 

 

Daarna is er gedurende 4 weken in de Zomervakantie GEEN Bakkie Kroost.  

Je bent met je kids altijd welkom voor een gezellig kopje koffie/thee of een spelletje tijdens de 

gewone inlooptijden van De Ontmoeting, zie www.inloophuisdeontmoeting.nl 

 

Wo 28 augustus starten we weer, met om 9:30 uur Muziek op schoot!  

Zusjes en broertjes zijn ook welkom om samen te zingen en muziek te maken. 

 

Waar: De Ontmoeting, De Bekroning 2 (achter Emiclaer). 

Meer info: http://www.bakkiekroost.nl/  

of mail: info@inloophuisdeontmoeting.nl  

 

Bakkie Kroost is een initiatief van GGD Regio Utrecht, Partou Kinderopvang, SKA Kinderopvang, 

Haptonomie Praktijk Schoneveld, Indebuurt033 en De Ontmoeting. 
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DE GGD OP DE BASISSCHOOL VAN UW KIND 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun 

ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. 

Gezondheidsonderzoeken op school 
Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaalde leeftijden (rond 5/6 en rond 10/11 jaar)  een uitnodiging voor een 

preventief gezondheidsonderzoek met als doel om samen met u als ouder/ verzorger de groei en ontwikkeling van uw kind te 

volgen.  

Het onderzoek sluit aan op de contactmomenten die u op het consultatiebureau heeft gehad. Naast een check van oren, 

ogen en groei is er aandacht voor hoe het verder met uw kind gaat op school, thuis en in de omgang met vriendjes.  

 

In dit filmpje ziet u wat de GGD voor u kan betekenen: 

https://www.youtube.com/watch?v=BINTIoMKYVs 

Het hele jaar bereikbaar 
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het hele jaar door bereikbaar voor vragen en advies over gezond opgroeien. Vragen 

kunnen over verschillende onderwerpen gaan en via het inloopspreekuur, de mail, het telefonisch spreekuur en de chat 

gesteld worden.  

Kijk op www.ggdru.nl hoe u ons het makkelijkst kunt bereiken. 

Vaccinaties 

De GGD voert ook het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aantal infectieziekten zoals 

bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind 

te laten vaccineren tegen difterie, tetanus en polio (DTP-prik), en tegen bof, mazelen en rode hond (BMR-prik). 

Het GGD-team van uw school 
Het team van de GGD dat verbonden is aan uw school bestaat uit: 

 
Joanne Koopman Jeugdverpleegkundige jkoopman@ggdru.nl 0620270934 

Saskia van Haaren Jeugdarts   

Irene Snels Assistente JGZ isnels@ggdru.nl 

 

0613978395 
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De VakantieBieb 

 

 

Familieviering 

Hallo kinderen en ook jullie ouders, 

Komende zondag hebben we de laatste familieviering van dit schooljaar,  het gaat over vrede aan 

dit huis. Dat klinkt best lastig maar eigenlijk begint het er al mee hoe je zelf met anderen omgaat. 

We hopen dat jullie er ook bij zijn en na de viering is er voor jullie limonade achter in de kerk en 

voor de ouders koffie en thee. 

Hopelijk zien we jullie zondag, 9:30 in de st Martinuskerk!  

Groetjes van de werkgroep familieviering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



De ZomerPretPas komt naar je toe! 

 

Deze zomervakantie kunnen alle Amersfoortse kinderen van 4 t/m 12 jaar op avontuur door de 

hele stad en iets daarbuiten met de gratis ZomerPretPas. Een papieren kinderpaspoort vol leuke 

zomeractiviteiten. Ga mee op reis naar Natuurplaneet, Creatief planeet, Ontdekplaneet, 

Smulplaneet en Sportplaneet. Ontdek dat je er van alles kan doen zoals sporten, knutselen, 

muziek maken, bouwen of bijvoorbeeld een ijsje halen! 

 

Heb je leuke zomeractiviteiten ontdekt? Op vertoon van de ZomerPretPas zijn de aangeboden 

zomeractiviteiten gratis of met korting te bezoeken. Bij elke activiteit krijg je na afloop een stempel 

achterin jouw ZomerPretPas. Wat je met al die stempels kunt doen? Dat houden we nog even 

geheim… 

 

Vlak voor de zomervakantie krijgen alle basisschoolkinderen van groep 1 t/m groep 8 in 

Amersfoort een gratis ZomerPretPas via school. Jouw juf of meester deelt hem dan uit in de klas. 

Geen ZomerPretPas gehad? Kijk op www.zomerpretpas.nl hoe je er toch eentje kan krijgen. 

 

http://www.zomerpretpas.nl/

